






Jeg ser klimaforandringerne i min have.



Alt har sin plads og vi har både høns og kompost



Vi har hver vores værktøjskasse



Træet skal videre til familie i Jylland med 
brændeovn



Nu hvor vi har fået det sidste barn, hvem skal så 
have børnetøjet?



Der er så meget der skal på plads 
og vi skal være enige om det



Vi vil gerne give tingene videre men 
Kirkens korshær er ofte lukket



Derhjemme er der projekter overalt 
og meget ender i kælderen



Det har været gode tider i nogle år, men han 
samler stadig på ting, der en dag kan bruges...



Man kan godt lave god mad af rester



Tre skure er fyldt med ting på vej. Hvis han ikke kan 
finde sit værktøj køber han nyt. 



Hver uge tager de til “genbrugen“ 
og de tager af og til noget med hjem.



Det gamle tøj bliver gemt,
også selvom hun ikke går i det længere



De to yngste børn får lov at rode i entreen,
men i stuen skal der være ryddeligt 



Traileren står altid klar til at blive fyldt
med ting der skal til containerpladsen



Hun ved hvad det handler om og tager selv stilling 
til om det kan gå i småt brændbart





Mellem pladsen og gaden findes grænselandet



Gården som (affaldsfri) oase



Man kan godt snakke 5 minutter i en 
fodgængerovergang



De er en gruppe fra hele byen som mødes 
og snakker her på pladsen



Udenfor supermarkedet får den hjemløse en flaske 
rødvin af en forbipasserende



Ved cykelskurene er der skummelt og lugter af tis



To store piger laver lektier i legehuset



De to gamle på bænken diskuterer 
og taler med forbipasserende.



To drenge sætter sig på bænken og får en hotdog



Først kigger hun ud på gaden, så vender hun sig 
mod pladsen og taler i mobiltelefon



I en gammel fabrik laver unge kunst 
og miljøprojekter



Mor og datter mødes hver dag her for at snakke



Det er sejt når et maleri på graffitivæggen bliver 
malet over dagen efter.



Gaden er en del af det fælles rum 
og forfaldet har sin egen æstetik



En flaskesamler hælder en efterladt øl over på glas 
og tager dåsen med sig



Der er et heftigt gennemstrømning, 
men folk stopper stadig op for at sludre





Hvorfor laver de ikke p-pladser så vi kan komme til 
med fejemaskinen



Håndværkere er ofte de værste, 
de ”dumper” affald alle vegne



Det er i orden at fester og solskinseftermiddage i 
parken giver meget affald



Det er ejendommen der skal holde fortovet rent
 – men viceværterne er sparet væk



På en stor skærm hos kommunen kan man se hvor 
skraldemændene er henne lige nu 



Folk sætter pizzabakker og engangsgrill’er hele 
vejen rundt om skraldespanden



Tænk hvis de unge havde en plads
hvor det var i orden at de ødelægger noget affald!



Vi satser ofte på ildsjælene, 
men kan de skabe varige resultater?



Da børnene fik præmie for at samle batterier ind, 
var der nogen som skar battericontainerne op



Kan vi møde folk dér hvor de er 
f.eks. med økologiske havevandringer?



Når de unge har været involveret i planlægningen, 
så vil de også tage ansvar



På genbrugsstationen har de et godt ry 
for den måde de taler til folk på



I 90’erne var der mange spændende ordninger i 
dag handler det hele om lean



Når skolerne laver affaldssortering
må de selv betale for containerne



Pladsmændene har en hel udstilling med billeder, 
statuer og afrikanske masker



Dagrenovation og gaderenovation er to forskellige 
ting selvom borgerne ikke ser forskellen






